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- Curriculum Vitae - 
 

 

Personalia: 

Naam:   Dimitri Arpad 
Adres:   Hofdijklaan 15 
   1985 GA  DRIEHUIS 

Telefoon:  06 204 16 387 
Titulatuur:  drs. ing. 
Burgerlijke staat:   gehuwd 
Nationaliteit:  nederlandse 
Geboortedatum:  28 juli 1973 te Haarlem 

 

Recente opdrachten als zelfstandig adviseur.  
Als bestuursadviseur voor de provincie Flevoland werkzaam, achtereenvolgens voor 
twee gedeputeerden. De werkzaamheden in deze één-op-één adviseur waren gericht 
op zowel inhoudelijke dossiers (o.a. Flevokust, Nieuwe Natuur), als op het politieke 
bedrijf en op persoonlijke effectiviteit van de dagelijks bestuurder.  
 
Trainer/Coach van een politieke gemeenteraadsfractie (en de individuele leden) van 
een middelgrote gemeente in Noord-Holland.  

Belangenbehartiging voor een projectontwikkelaar (Noord-Brabant). Opkomen voor 
gewenste ontwikkelingen en een gemeente en Rijkswaterstaat overtuigen dat het plan 
tot realisatie kon komen.  

Trainer/coach van een junior Public Affairs-adviseur van een provincie. Inhoudelijk en 
op persoonlijke effectiviteit begeleiden van een nieuwe adviseur.  

Belangenbehartiger/mediator voor een recreatieondernemer, die een geschil met de 
provincie en een waterschap had.  

Belangenbehartiger voor drie ontwikkelaars en eigenaren van Windmolen-parken in 
Noord-Holland. 

 
Achtergrond 
Dimitri Arpad is voordat hij als zelfstandig adviseur werkzaam werd, ruim tien jaar (senior) 
adviseur Public Affairs geweest. En heeft in die hoedanigheid geadviseerd over, en is 
opgekomen voor een heel gevarieerd aantal dossiers. Deze belangbehartiging vond 
voornamelijk plaats in Den Haag (in het bijzonder in de Tweede Kamer), als adviseur van 
de Commissaris der Koning(in) van de provincie Noord-Holland. 

Daarvoor was hij Bestuursadviseur voor een gedeputeerde (P.Poelmann). In deze rol was 
hij de één-op-één adviseur voor een dagelijks bestuurder. Deze advisering strekte van 
inhoudelijke dossiers, politieke advisering, maar was ook meer op persoonlijk functioneren 
gericht. 
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Dimitri is meer dan vijf jaar gastdocent op twee universiteiten en een Hogeschool.  
 
Sinds 2010 is Dimitri actief als gespreksleider of dagvoorzitter bij (middel) grote 
bijeenkomsten op uiteenlopende bijenkomsten.  

Daarnaast is hij Cultureel ondernemer (www.heerlijkheid-brederode.nl)  

Opleiding 

 Postacademische Leergang Strategisch Beleidsadviseur, Universiteit Groningen 
(AOG), 2009-2010;  

 Leergang Public Affairs, Universiteit Leiden Campus Den Haag, 2008-2009; 
 Universiteit Leiden Bestuurskunde, Overheidsorganisatie en management, Leiden, 

1998 – 2004; 
 Hogeschool IJselland Milieukunde, Milieubeleid- en beheer, Deventer, 1995 - 1998   

Publicaties: 

 Bestuurswetenschappen, Waarheen met het Waterschap?, enkele scenario’s 
verkend, D.D. Arpad en G.M. Biermann, nr.6, 2008;  

 Bestuurswetenschappen, Opgeblazen kritiek op de provincie, een reactie op 
Klaartje Peters, D.D. Arpad en G.M. Biermann, nr. 4, 2007; 

 Openbaar Bestuur, Het middenbestuur in discussie, D.D. Arpad en T.M.D. Dabwe, 
juni/juli 2007. 

http://www.heerlijkheid-brederode.nl/

